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Na podlagi 2. odstavka 11. člena ter 3. in 7. odstavka 96. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 
popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 
109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US) in 35. člena Statuta Mestne 
občine Maribor (MUV št. 10/11 in 8/14) sprejmem

S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del središča naselja Pekre 
(stanovanjsko območje severno od Lackove ceste)

1. člen 
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del središča  

naselja Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste) 
– v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN 
je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 
popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 
109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US) in vsi ostali relevantni prav-
ni predpisi.

Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo samo na posa-
mične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih 
prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, 
zato se bo postopek sprejemanja vodil po skrajšanem postop-
ku. Pravna podlaga za skrajšani postopek je 17. člen sprememb 
in dopolnitev Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
108/09).

Pripravljavec: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, 
promet okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora.

Pobudniki: predstavniki lastnikov – Andrej Žižek, dr.Vesna 
Blažeka in Teja Kovač Lozar.

Naročniki: predstavniki lastnikov – Andrej Žižek, dr.Vesna 
Blažeka in Teja Kovač Lozar.

Načrtovalec: Arhilab d.o.o. Maribor.
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2. člen 
(območje obdelave, ocena stanja in razlogi za pripravo 

sprememb in dopolnitev OPPN)
Območje obdelave
Območje obdelave sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja 

v delu, kjer je predvidena gradnja vrstnih hiš.
Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave spre-

memb in dopolnitev OPPN tudi spremeni.
Ocena stanja
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o OPPN za del 

središča naselja Pekre - stanovanjsko območje severno od Lack-
ove ceste (MUV št. 10/2012). V naravi je zemljišče prazno in po 
obodu ob ulicah deloma pozidano.

Razlogi za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN
Na območju obdelave želijo lastniki postaviti namesto vr-

stnih individualne stanovanjske hiše. Območje še ni komunalno 
opremljeno, zato želijo, da bi bila dana možnost gradnje še pred 
izgradnjo primarnega komunalnega sistema, ki je po veljavnem 
izvedbenem prostorskem aktu, pogoj pred začetkom gradnje hiš. 
Potrebna je tudi uskladitev notranje ceste z lastniškim stanjem, 
da ne bi bile potrebne služnosti.

3. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev OPPN)

Na območju sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena iz-
gradnja individualnih stanovanjskih hiš namesto naselje vrstnih 
stanovanjskih hiš z ureditvijo potrebnih dostopov, komunalne in-
frastrukture v dveh fazah in ureditvijo okolice.

4. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja, so:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, 
Krekova ul. 17, 2000 Maribor

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševa-
nje, Vojkova cesta 61, Ljubljana

- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Po-
breška ul. 20, 2000 Maribor

- Mestna občina Maribor, Urad za komunalo promet, okolje 
in prostor, Sektor za komunalo in promet, Slovenska ul. 40, 
2000 Maribor – za področje prometa

- Elektro Maribor d.d. podjetje za distribucijo električne 
energije, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor

- Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Jadranska c. 24, 
2000 Maribor

- Nigrad d.d. javno komunalno podjetje, Zagrebška c. 30, 
Maribor – za področje kanalizacije, prometa in javne raz-
svetljave

- Medobčinski urad za varstvo okolja, Slovenska 40, Mari-
bor

- Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 
Grajska ulica 7, Maribor.

V vseh fazah priprave sprememb in dopolnitev OPPN, jav-
ni razgrnitvi in v upravnem postopku sprejemanja prostorskega 
akta sodelujejo tudi Krajevna skupnost Pekre.

Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim udele-
žencem posreduje pripravljavec oziroma načrtovalec po poobla-
stilu pripravljavca.

Pripravljavec pridobi odločbo Ministrstva za okolje in pro-
stor, Direktorata za prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov 
na okolje, ali je za spremembe in dopolnitev OPPN treba izvesti 
celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje (v nadaljeva-
nju: CPVO).

Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN pošlje načrtovalec 
skupaj s pozivom za pridobitve smernic nosilcem urejanja pro-
stora. Šteje se, da nosilci urejanja prostora nimajo smernic, v ko-
likor jih ne podajo v 15 dneh od prejetja osnutka sprememb in 
dopolnitev OPPN.

Predlog sprememb in dopolnitev OPPN pošlje načrtovalec 
skupaj s pozivom za pridobitev mnenj nosilcem urejanja pro-
stora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega 
mnenja ne podajo, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko 
ureditvijo.

Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi 
državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci jav-
nih pooblastil, za katere se v postopku sprememb in dopolnitev 
OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

5. člen 
(postopek in terminski plan sprejemanja sprememb in 

dopolnitev OPPN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev 

OPPN poteka po naslednjem terminskem planu:
- Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

OPPN v Medobčinskem uradnem vestniku.
- Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN – 15 dni 

po objavi sklepa.
- Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe 

ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju: 
ministrstvo), ali je potrebno izvesti CPVO – 15 dni od pre-
jema osnutka sprememb in dopolnitev OPPN.

- Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPPN v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in 
izdelava gradiva za javno razgrnitev – 15 dni po pridobitvi 
smernic.

- Izdelava okoljskega poročila za dopolnjeni osnutek spre-
memb in dopolnitev OPPN, če je zahtevana CPVO: 30 dni 
po izbiri izdelovalca okoljskega poročila.

- Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN in 
okoljsko poročilo se pošljeta na ministrstvo (v primeru iz-
vedbe CPVO) – 8 dni.

- Ministrstvo po pridobitvi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev OPPN najkasneje v 30 dneh obvesti pripra-
vljavca o ustreznosti okoljskega poročila. Najkasneje v 45 
dneh od prejema osnutka sprememb in dopolnitev OPPN 
pa poda pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
sprememb in dopolnitev OPPN na okolje.

- Priprava ter objava obvestila o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPPN in okoljskega poročila (v primeru izvedbe CPVO) 
na krajevno običajen način in v svetovnem spletu – najmanj 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve.

- Javna razgrnitev traja najmanj 15 dni, v času javne razgrni-
tve se izvede javna obravnava na sedežu krajevne skupno-
sti Pekre in prva obravnava na Mestnem svetu MOM.

- Predaja pripomb iz javne obravnave, javne razgrnitve in 
obravnave na Mestnem svetu načrtovalcu sprememb in do-
polnitev OPPN – 8 dni.
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- Načrtovalec pripravi stališča do pripomb – 8 dni po preje-
mu.

- Pripravljavec uskladi stališča do pripomb in jih posreduje 
županu – 8 dni.

- Župan potrdi stališča do pripomb – 8 dni po prejemu.
- Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog 

sprememb in dopolnitev OPPN in odločbe ministrstva (v 
primeru izvedbe CPVO) o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
sprememb in dopolnitev OPPN na okolje – 15 dni.

- Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev 
OPPN – 8 dni.

- Priprava gradiva za drugo obravnavo na Mestnem svetu – 8 
dni po prejemu dopolnjenega predloga sprememb in dopol-
nitev OPPN.

- Mestni svet v drugi obravnavi sprejme spremembe in do-
polnitve OPPN z odlokom – 30 dni po prejemu gradiva.

- Pripravljavec pošlje odlok o spremembah in dopolnitvah 
OPPN v objavo v MUV – 8 dni.

- Načrtovalec do začetka veljavnosti sprememb in dopol-
nitev OPPN pripravi popolno gradivo in ga preda pripra-
vljavcu.

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvi-
dljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spre-
meni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati. Roki faz, ki 
niso v pristojnosti Mestne občine Maribor, so odvisni od pogod-
benih razmerij naročnik – načrtovalec.

6. člen 
(obveznosti naročnika in načrtovalca)

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem objav v javnih me-
dijih, postopkov in gradiv, potrebnih za izdelavo OPPN, nosi 
naročnik. To velja tudi za izdelavo dodatnih strokovnih rešitev, 
če se zanje izkaže potreba v postopku izdelave sprememb in do-
polnitev OPPN.

Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrto-
valcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z veljavno 
zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.

OPPN se izdela v digitalni in analogni obliki. Grafični prikazi 
morajo biti izdelani v GIS obliki.

Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih na-
črtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi 
podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko 
pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.

Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti po-
vezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu di-
gitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost 
predpisanih geodetskih podatkov.

Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki, in sicer:
- teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office 

programskimi orodji,
- karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional program-

skimi orodji,
- karte morajo biti ločene od legend,
- legende morajo biti v formatu .jpg z ločljivostjo 150 dpi,
- posamezno karto v vektorski obliki je potrebno pretvoriti v 

rastrsko obliko .tif z ločljivostjo 300 dpi v velikosti izrisa s 
pripadajočo legendo,

- karte morajo biti orientirane proti severu,
- v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
- sheme v formatih .tif ali .jpg ali .pdf,

- meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski obliki 
v formatu .tab ali .shp ali dwg,

- tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf ali .doc.
Gradiva morajo biti oddana:

- v dveh analognih kopijah za obravnave na Mestnem svetu,
- v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in 

mnenj nosilcev urejanja prostora,
- v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno 

obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v šestih izvodih v analogni 

obliki ter v treh izvodih v digitalni obliki.
Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrto-

valec potrdi z izjavo.
Naročnik zagotovi udeležbo predstavnika načrtovalca na jav-

ni obravnavi, sejah Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 
ter na sejah Mestnega sveta – kot poročevalca.

7. člen 
(veljavnost sklepa)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku ter na spletnih straneh Mestne občine Maribor. 
Veljati začne naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku.

Številka: 35005 -2/2017 0301 04 Župan
Datum: 7. februar 2017  dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, spremembe in dopolni-
tve 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 
57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13- Skl.US: 
U-I-43/13-8) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 10/2011, 8/2014) je župan Mestne občine Maribor sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del PPE St 6-S  
(vzhodno od Dravograjske ceste)

1. člen 
(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave in sprejema občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za del prostorsko planske 
enote PPE St 6–S, (vzhodno od Dravograjske ceste) v nadaljeva-
nju: OPPN.

Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNa-
črt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 
ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C, 76/14-odl.
US in 14/15 ZUJFO) in vsi ostali relevantni pravni predpisi.
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Pripravljavec: Mestna občina Maribor - Urad za komunalo, 
promet in prostor - Sektor za urejanje prostora.

Naročnika: Dom pod Gorco d.o.o., Pekrska cesta 56, Maribor;
G konstrukcije, Partizanska cesta 3, Maribor
Načrtovalec bo izbran s strani naročnikov.

2. člen 
(območje obdelave, ocena stanja in razlogi za pripravo 

OPPN)
Območje obdelave
Območje obdelava je velikosti cca 8, 5 ha in zajema nasle-

dnje parcele v celoti ali delno: 2266/2, 2269/79, 2269/98, 2277/1, 
2277/2, 2277/3, 2277/4, 2277/5, 2277/6-južni del, 2277/13, 
2277/18, 2277/19, 2277/20, 2277/21, 2277/22, 2277/23, 2277/24, 
2277/25, 2277/26, 2277/27, 2277/28, 2277/29, 2277/37, 2277/40, 
2277/42, 2277/44, 2277/12, 2277/11, 2266/3, 2265/1, 2265/3, 
2266/1, 2265/3, 2277/9, 2265/5, 2277/8, 2265/7, 2277/10, 
2265/6, 2277/7, 2277/6, vse k.o. 660 – Studenci, in

93/1, 93/2, 99/1, 99/2, 102/2, 104/9, 109/4, 112/6, 116/3, 
118/4, 1181/2, vse k.o. Zgornje Radvanje.

Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave 
OPPN tudi spremeni.

Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Veljavni prostorski izvedbeni akti na območju za katero se 

pripravlja predmetni OPPN je:
- Zazidalni načrt za sosesko S 18 - Studenci II - območje med 

Engelsovo, I. internacionale, bodočo Cesto proletarskih brigad 
in bodočo Šercerjevo ulico (MUV št. 14/85, delno razveljavljen 
MUV št.15/97 in sprem.in dop, 24/03).

- Zazidalni načrt za del območja PPE St 6 (stanovanjski, po-
slovni, trgovski in sakralni center) (MUV številka 24/2003, spre-
membe in dopolnitve 5/2010, popravek 11/2010)

Zaradi spremembe lastniške strukture in tržnih razmer se je 
ugotovilo, da določila veljavnih prostorskih aktov ne omogočajo 
realizacijo drugačnega programskega koncepta in je potrebna iz-
delava novega prostorskega izvedbenega akta – OPPN.

Območje OPPN je v naravi nepozidano degradirano območje.
Predmet OPPN
Na območju OPPN se načrtuje trgovsko – poslovno – stano-

vanjska gradnja z ureditvijo zelenih površin.

3. člen 
(nosilci urejanja p

rostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice in mnenja, 

so:
- Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, 

ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
- Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sek-

tor za porečje reke Drave in Mure, Oddelek porečja reke 
Drave, Krekova ul. 17, 2000 Maribor

- Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljubljana

- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Trža-
ška cesta 19, Ljubljana

- Nigrad d.d. javno komunalno podjetje, Zagrebška c. 30, 
Maribor

- Elektro Maribor d.d. podjetje za distribucijo električne 
energije, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor

- Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Jadranska c. 24, 
2000 Maribor

- Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska c. 28, 
2000 Maribor

- Plinarna Maribor d.d., Plinarniška ul. 9, Maribor
- Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in pro-

stor, Sektor za komunalo in promet, Ul. heroja Staneta 1, 
2000 Maribor

- Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, 
Slovenska ul. 40, 2000 Maribor

- Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 
Grajska ulica 7, 2000 Maribor.

- Mestna četrt Studenci, Šarhova 53a, Maribor
Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim udele-

žencem posreduje pripravljavec oziroma načrtovalec po poobla-
stilu pripravljavca.

Odločbo, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo vpli-
vov njegove izvedbe na okolje (v nadaljevanju: CPVO), na vlogo 
pripravljavca akta izda Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Di-
rektorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.

Osnutek OPPN pošlje načrtovalec skupaj s pozivom za prido-
bitev smernic nosilcem urejanja prostora. Šteje se, da nosilci ure-
janja prostora nimajo smernic, v kolikor jih ne podajo v 30 dneh 
od prejetja osnutka OPPN. V tem primeru se morajo upoštevati 
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve 
določajo veljavni predpisi.

Predlog OPPN pošlje načrtovalec skupaj s pozivom za pri-
dobitev mnenj nosilcem urejanja prostora. V primeru, da nosilci 
urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja ne podajo, se šteje, 
da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki 
niso navedeni v tem sklepu, se le-te prav tako pridobijo.

4. člen 
(postopek in terminski plan sprejemanja OPPN)

Postopek priprave in sprejema OPPN poteka po naslednjem 
terminskem planu:
- Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Medobčinskem 

uradnem vestniku.
- Izdelava osnutka OPPN – 15 dni po objavi sklepa.
- Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe 

ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju: 
ministrstvo), ali je treba izvesti CPVO – 30 dni od prejema 
osnutka OPPN.

- Priprava dopolnjenega osnutka OPPN v skladu s smernica-
mi nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno 
razgrnitev – 15 dni po pridobitvi smernic.

- Izdelava okoljskega poročila za dopolnjeni osnutek OPPN, 
če je zahtevana CPVO: 30 dni po izbiri izdelovalca okolj-
skega poročila.

- Dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo se pošljeta 
na ministrstvo (v primeru izvedbe CPVO) – 8 dni.

- Ministrstvo najkasneje v 30 dneh od prejema gradiv, ob-
vesti pripravljavca o ustreznosti okoljskega poročila. Naj-
kasneje v 45 dneh od prejema pa poda še pisno mnenje o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje.

- Priprava ter objava obvestila o javni razgrnitvi in javni 
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obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega po-
ročila (v primeru izvedbe CPVO) na krajevno običajen na-
čin in v svetovnem spletu – najmanj 7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve.

- Priprava gradiv za obravnavo na mestnem svetu.
- Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
- V času javne razgrnitve se izvedeta javna obravnava in 

prva obravnava na mestnem svetu.
- Predaja pripomb iz javne obravnave in javne razgrnitve na-

črtovalcu OPPN – 8 dni.
- Načrtovalec pripravi stališča do pripomb – 15 dni po preje-

mu.
- Pripravljavec pregleda stališča do pripomb in jih posreduje 

županu v potrditev.
- Priprava predloga OPPN in dopolnjenega okoljskega poro-

čila (v primeru izvedbe CPVO) – 15 dni po potrditvi stališč.
- Predlog OPPN pošlje nosilcem urejanja prostora v prido-

bivanje mnenj in v primeru izvedbe CPVO ministrstvu, da 
poda odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na 
okolje – 30 dni.

- Priprava usklajenega predloga OPPN – 15 dni.
- Priprava gradiva za drugo obravnavo na mestnem svetu – 

15 dni po prejemu usklajenega predloga OPPN.
- Mestni svet v drugi obravnavi sprejme OPPN z odlokom – 

30 dni po prejemu gradiva.
- Pripravljavec pošlje odlok o OPPN v objavo v MUV – 8 

dni.
- Načrtovalec do začetka veljavnosti OPPN pripravi popolno 

gradivo in ga preda pripravljavcu.
Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvi-

dljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spre-
meni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.

Roki faz, ki niso v pristojnosti Mestne občine Maribor, so 
odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.

5. člen 
(obveznosti naročnika in načrtovalca)

Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov, objav v 
medijih in gradiv, potrebnih za izdelavo OPPN, nosi naročnik. 
To velja tudi za izdelavo dodatnih strokovnih rešitev, če se zanje 
izkaže potreba v postopku izdelave OPPN.

Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrto-
valcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z veljavno 
zakonodajo in na način, kot sledi v nadaljevanju.

OPPN se izdela v digitalni in analogni obliki. Grafični prikazi 
morajo biti izdelani v GIS obliki.

Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih na-
črtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi 
podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko 
pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.

Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti po-
vezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu di-
gitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost 
predpisanih geodetskih podatkov.

Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki, in sicer:
- teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office 

programskimi orodji,
- karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional program-

skimi orodji,
- karte morajo biti ločene od legend,

- legende morajo biti v formatu .jpg z ločljivostjo 150 dpi,
- posamezno karto v vektorski obliki je potrebno pretvoriti v 

rastrsko obliko .tif z ločljivostjo 300 dpi v velikosti izrisa s 
pripadajočo legendo,

- karte morajo biti orientirane proti severu,
- v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
- sheme v formatih .tif ali .jpg ali .pdf,
- meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski obliki 

v formatu .tab ali .shp ali dwg,
- tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf ali 

.doc.
Gradiva morajo biti oddana:

- v dveh analognih kopijah za obravnave na mestnem svetu,
- v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in 

mnenj nosilcev urejanja prostora,
- v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno 

obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v šestih izvodih v analogni 

obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki. Digitalna in analogna 
oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.

Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, 
sejah Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ter na sejah 
mestnega sveta – kot poročevalca.

6. člen 
(veljavnost sklepa)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku ter na spletnih straneh Mestne občine Maribor. 
Veljati začne osmi dan po objavi v MUV.

S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
del PPE St 6-S (MUV številka 8/14, 12/14).

Številka: 35005-1/2017 Župan
Datum: 7. februar 2017  dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 
55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS 1617), 29. in 57. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl 
US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 
– odl US in 40/12 – ZUJF) in 14. in 71. člena Statuta Občine 
Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/2015) je Občinski svet 
Občine Miklavž na Dravskem polju na 21 redni seji, dne 16. fe-
bruarja 2017 sprejel

O D L O K
o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2017

1. člen 
(splošne določbe)

S tem odlokom se za proračun občine Miklavž na Dravskem 
polju (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina prora-
čuna in postopki izvrševanja proračuna za leto 2017, s katerim 
se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z 
ustavo, zakoni in predpisi Občine Miklavž na Dravskem polju, 
opravlja občina Miklavž na Dravskem polju (v nadaljnjem be-
sedilu: občina).

2. člen 
(opredelitev višine proračuna)

Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter na-
črt razvojnih programov.

Proračun občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2017 se 
določa v naslednjih zneskih:
Skupina 
kontov Vrsta prihodkov Zneski v 

EUR 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 I. S K U P A J P R I H O D K I 
(70+71+72+73+74) 5.086.702

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.679.454

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 3.777.710

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.133.030

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 602.520

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 42.160

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 901.744

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 355.313

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.250

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 8.400

Skupina 
kontov Vrsta prihodkov Zneski v 

EUR 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 400

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 533.381

72 KAPITALSKI PRIHODKI (722) 244.313

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 244.313

73 PREJETE DONACIJE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 162.935

740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINAČNIH 
INSTITUCIJ

148.803

741
PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU

14.132

 II. S K U P A J O D H O D K I 
(40+41+42+43) 6.580.125

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.813.252

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 551.760

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 88.210

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.142.673

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 5.717

409 REZERVE 24.892

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.783.056

410 SUBVENCIJE 21.0000

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 1.261.366

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 137.049

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 363.641

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.874.154

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 2.874.154

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 109.663

431
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI 
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

49.700

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 59.963

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI 
PRIMANJKLJAJ (I. - II.) -1.493.423
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Skupina 
kontov Vrsta prihodkov Zneski v 

EUR 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE 34.945

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 34.945

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 118.765

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 118.765

IX.
POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-1.577.243

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -83.820

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-
VIII.-IX.) = (-III.) 1.493.423

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 
preteklega leta 1.577.243

Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so načr-
tovani prihodki za leto 2017 in v leto 2017 prenesena denarna 
sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2016.

Splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvoj-
nih programov so sestavni del tega odloka.

Splošni del proračuna in posebni del proračuna – odhodki iz 
finančnih načrtov po programski klasifikaciji, se objavita na sple-
tnih straneh občine: www.miklavz.si.

3. člen 
(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Mi-
klavž na Dravskem polju.

Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan poobla-
sti podžupana, direktorja občinske uprave in druge odgovorne 
uslužbence občinske uprave.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Upravi-
čenost in dovoljen obseg porabe proračunskih sredstev se meri v 
okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe iz program-
ske klasifikacije za posameznega proračunskega uporabnika.

Sprotno računovodsko dopolnjevanje proračunske postavke z 
novimi konti in podkonti – proračunskimi vrsticami je dovoljeno 
v skladu z računovodskimi predpisi.

Načrtovane pravice porabe sredstev proračuna v okviru dvo-
mestne šifre področja proračunske porabe po programski klasifi-
kaciji v posebnem delu proračuna je za posameznega proračun-
skega uporabnika možno prekoračiti le zaradi izdatkov za plače, 
za druge osebne prejemke, za prispevke iz plač in druge izdatke, 

povezane z osebnimi prejemki, če so izplačani v višini, ki jih 
določa kolektivna pogodba, zakon ali sklep Vlade Republike 
Slovenije.

4. člen 
(prerazporejanje pravic porabe v proračunu)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je veljavni prora-
čun.

Prerazporejanje pravic porabe med bilancami, to je med bi-
lanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in na-
ložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na 
način, ki jih določa zakon o javnih financah, zakon o izvrševanju 
državnega proračuna, ki zajema leto 2017 in ta odlok, s katerim 
se izvršuje občinski proračun.

Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj 
dvomestne šifre področja proračunske porabe iz programske kla-
sifikacije v posebnem delu proračuna.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko župan za na-
mene odplačil obveznosti iz naslova zadolžitve in finančnega le-
asinga, prerazporedi pravice porabe iz vseh področij proračunske 
porabe.

Župan o prerazporejenih pravicah porabe poroča občinskemu 
svetu pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju 
proračuna.

5. člen 
(namenski prihodki)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih finan-
cah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov za 

izvajanje programov investicijskega značaja;
2. transferni prihodki požarne takse;
3. komunalni prispevek;
4. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov;
5. prihodki iz namenskih donacij.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, 
ki zahteva namenski izdatek, ki v posebnem delu proračuna ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih 
prejemkov lahko poveča obseg izdatkov v posebnem delu pro-
računa.

Sredstva okoljskih dajatev se lahko porabijo za:
a) gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih ob-

činskih javnih služb varstva okolja, v skladu s predpisi varstva 
okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravna-
nja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,

b) zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrže-
valnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvaja-
nje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

6. člen 
(dovoljeni obseg prevzemanja obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
V tekočem letu se lahko razpiše javno naročilo za celotno 

vrednost projekta, ki je vključen v veljaven načrt razvojnih pro-
gramov.

Skupni obseg v letu 2017 prevzetih obveznosti, ki bodo zapa-
dle v plačilo v naslednjem letu za odhodke, povezanimi z:
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- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, lah-
ko znašajo do 30.000 EUR,

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunika-
cije, lahko znašajo do 400.000 EUR,

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 14 - Gospodarstvo, lahko znašajo do 10.000 EUR

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine, lahko 
znašajo do 400.000 EUR,

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komu-
nalna dejavnost, lahko znašajo do 50.000 EUR,

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 18 – Kultura, šport, lahko znašajo do 30.000 EUR

- izdatki investicijskega značaja na področju proračunske 
porabe 19 - Izobraževanje, lahko znašajo do 200.000 EUR.

Omejitve, navedene v zgornjih alinejah in na drugih področjih 
proračunske porabe ne veljajo za prevzemanje obveznosti za izved-
bo posameznih projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov 
za obdobje 2017-2020, če so sofinancirani iz državnega proračuna, 
iz proračuna Evropske unije ali iz drugih neproračunskih virov.

Skupni obseg v letu 2017 prevzetih obveznosti, ki bodo za-
padle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve 
ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po 
posameznih področjih proračunske porabe v posebnem delu pro-
računa - odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.

Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za dobavo energije, vode, komunalnih 
storitev, telekomunikacijskih storitev in drugih storitev in dobav 
potrebnih za tekoče poslovanje občine ter za tekoče transfere jav-
nim zavodom, niti za izvrševanje z zakoni in drugimi pravnimi 
akti določenih nalog.

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov in uvrščanje 

novih programov v načrt razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 

programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20 %, 
mora predhodno potrditi občinski svet.

Ne glede na prejšnji odstavek, občinski svet ne rabi potrditi spre-
membe vrednosti projekta, če ta ne presega vrednosti 30.000 EUR 
brez DDV. Župan o spremembi vrednosti projekta obvesti občinski 
svet na prvi naslednji seji občinskega sveta po izvršitvi spremembe.

O uvrstitvi novih projektov v načrt razvojnih programov od-
loča občinski svet.

O uvrstitvi novih projektov v načrt razvojnih programov v 
vrednosti pod 10.000 EUR brez DDV, lahko odloči župan, če 
predhodno, v skladu s pristojnostmi, določenimi v 4. členu tega 
odloka, s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovi sredstva za 
izvedbo projekta.

O uvrstitvi tovrstnih novih projektov v načrt razvojnih pro-
gramov župan obvesti občinski svet na njihovi prvi naslednji seji.

8. člen 
(zadolževanje občine in izdajanje poroštev občine)

V letu 2017 občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obvezno-
sti javnih zavodov, javnih podjetij in neprofitnih organizacij. Zadol-
žila se bo pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1.

9. člen 
(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)

Sredstva iz rezerve za naravne nesreče se uporabljajo za fi-
nanciranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona 
o javnih financah.

Sredstva za rezerve se oblikujejo v višini do 1, 0% od pre-
jemkov proračuna občine za tekoče leto. Obveznost oblikovanja 
dela prejemkov proračuna kot namenskih sredstev za pomoč pri 
odpravi posledic naravnih nesreče preneha, če ta sredstva dose-
žejo višino 60.000 EUR.

Novo, dodatno oblikovanje sredstev rezerv se lahko vrši po-
stopoma po letih. Če obstaja stvarna potreba, se dejansko obli-
kovanje izvrši po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

O uporabi sredstev rezerv odloča župan do višine 2.500 EUR, 
o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski 
svet.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za 
naravne nesreče pri obravnavi polletnega in letnega poročila o 
izvrševanju proračuna.

V primeru nesreč, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi, 
ima župan pravico takoj odrediti postopek reševanja. Za ta na-
men ima pravico razpolagati s sredstvi do zneska 12.500 EUR.

10. člen 
(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska 
rezerva kot nerazporejeni del načrtovanih prihodkov za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezer-
ve se v letu 2017 določijo v višini 14.892 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan 
v znesku do višine 2.500 EUR, o porabi sredstev nad navedenim 
zneskom pa odloči občinski svet.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče 
proračunske rezerve pri obravnavi polletnega in letnega poročila 
o izvrševanju proračuna.

11. člen 
(upravljanje in prodaja stvarnega in finančnega 

premoženja)
Predlog letnega programa upravljanja, pridobivanja in raz-

polaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine sprejme 
občinski svet na predlog župana po postopkih, določenih v Za-
konu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem 
proračuna letni program spremeni ali dopolni.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem se lahko izvede na 
podlagi sprejetega posameznega programa prodaje, ki se lahko 
nanaša na enega ali več predmetov.

Občinski svet pooblašča župana, da sprejme posamezne pro-
grame prodaje, vključene v letnem programu ter njegove spre-
membe in dopolnitve.

O pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni zajeto v prora-
čunu, odloča župan do višine 2.500 EUR.

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, ki ni zajeto 
v proračunu, odloča župan do višine 2.500 EUR.

O navedenih pridobitvah in odtujitvah poroča župan pri obrav-
navi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.
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O vseh premoženjskih zadevah nad zneskom 2.500 EUR, ki 
ni zajeto v proračunu, odloča občinski svet.

V letu 2017 ni načrtovanih prodaj finančnega premoženja.

12. člen 
(odpis terjatev)

Odločitev o odpisih terjatev do dolžnika sprejme občinski 
svet.

13. člen 
(ukrepi v primeru nevarnosti neuravnovešenega proračuna)

Če med proračunskim letom nepričakovano nastanejo nove 
obveznosti za proračun in se povečajo izdatki ali pa se zmanjšajo 
prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni, zadrži izvrše-
vanje posameznih izdatkov iz proračuna. O navedenem ukrepu 
župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejemu.

Nadaljnji ukrepi in ravnanja, vključno z morebitnim reba-
lansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet, se izvršujejo v 
skladu z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o izvrše-
vanju državnega proračuna, ki zajema leto 2017 ter tega odloka.

14. člen 
(način, pravila, postopki izvrševanja proračuna)

Nabava opreme, naročanje del in storitev investicijskega zna-
čaja, pridobivanje nepremičnega premoženja, naročanje razisko-
valnih in projektnih nalog, intelektualnih storitev, naročanje in 
financiranje izvajanja storitev in dobav dobrin iz področja go-
spodarskih javnih služb, financiranje in sofinanciranje izvajanja 
dejavnosti javnih služb, se vrši s sklepanjem pogodb in se izvaja 
na podlagi določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem 
naročanju, Zakona o javno zasebnem partnerstvu in na podlagi 
drugih predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

Nabava drobnega inventarja ter naročanje materiala in stori-
tev se izvaja na podlagi določil Zakona o javnih financah, Zako-
na o javnem naročanju in drugih predpisov, ki urejajo navedene 
pravne posle in razmerja.

Naročilnica za blago in storitve mora vsebovati elemente, 
ali imeti kot podlago za oddajo naročila priložene dokumente, 
iz katerih je možno jasno razbrati datum izstavitve, dobavitelja, 
vsebino, količino, obseg in vrednost, rok plačila in če je glede na 
vsebino naročila primerno, tudi predviden rok dobave ter druge 
pravice in obveznosti naročnika in dobavitelja.

Obveznosti za subvencije in dotacije pravnim in fizičnim 
osebam ter nepridobitnim organizacijam se prevzemajo s skle-
panjem pogodb, nakazila iz proračuna se vršijo na podlagi raču-
novodskih in davčnih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo 
navedene pravne posle in razmerja.

Obveznosti za vse vrste dela s fizičnimi in pravnimi oseba-
mi se prevzemajo s sklepanjem pogodb, nakazila iz proračuna se 
vršijo na podlagi računovodskih in davčnih predpisov in drugih 
predpisov, ki urejajo navedene pravne posle in razmerja.

15. člen 
(začasno financiranje javne porabe)

V primeru potrebe po začasnem financiranju javne porabe v 
občini v letu 2018, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi za-
časnega financiranja.

Odločitev o začasnem financiranju javne porabe v občini 
sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

Odločitev o začasnem financiranju javne porabe se objavi v 
Medobčinskem uradnem vestniku.

16. člen 
(ostalo poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna tudi 
o ostalih zadevah, ki v tem odloku niso zajete, v skladu z določili 
63. in 98. člena Zakona o javnih financah.

17. člen
Pri izvrševanju proračuna (način izvrševanja proračuna, po-

goji in postopki upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, od-
govornost za upravljanje in razpolaganje z javnimi sredstvi in 
obveščanje o izvajanju proračuna) se za zadeve, ki v tem odloku 
niso zajete, smiselno upoštevajo določbe Zakona o izvrševanju 
državnega proračuna, ki vključuje leto 2017.

18. člen 
(veljavnost predpisa)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

 Občinski svet
 Občine Miklavž na Dravskem polju
Številka: 4106-0002/2016 Župan 
Datum: 16. februar 2017 Leo Kremžar, s.r.
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Na podlagi 95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Rače-Fram (MUV, št. 16/14) je Občinski svet Občine Rače-
-Fram, na svoji 18. redni seji, dne 16 . februarja 2017 potrdil 
uradno prečiščeno besedilo 

P R A V I L N I K A 
o financiranju športa v občini Rače-Fram, ki obsega:

- Pravilnik o financiranju športa v občini Rače-Fram (MUV, 
št. 29/01)

- Spremembe Pravilnika o financiranju športa v občini Rače-
-Fram (MUV, št. 3/14)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finan-
ciranju športa v občini Rače-Fram (MUV, št. 29/16)

Številka: 034/18-147/2017 Župan Občine Rače-Fram
Datum: 16. februar 2017 Branko Ledinek s. r.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in Za-
kona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) določil Nacionalnega 
programa športa v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 24/00 
in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Rače – Fram (Uradni list 
RS, št. 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače – Fram na 
26. redni seji, dne 4. decembra 2001, sprejel

P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Rače – Fram

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Ob-

čina Rače – Fram na osnovi določil Zakona o športu in usmeritev 
Nacionalnega programa športa v republiki Sloveniji, zagotavlja 
v vsakoletnem proračunu.

S tem pravilnikom Občinski svet občine Rače – Fram določa 
pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev 
za sofinanciranje programov športa v Občini Rače – Fram ter 
opredeljuje ostala sredstva za športa v občini, ki se zagotavljajo 
v občinskem proračunu.

Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini Rače – 
Fram zagotavljajo v naslednjih proračunskih postavkah:

1. Dotacije po Nacionalnem programu športa (NPŠ)
1.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov zunaj obve-

znega izobraževalnega sistema
1.2. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.1.1. Športna rekreacija
1.1.2. Šport invalidov
1.1.3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
1.1.4. Založniška dejavnost
1.1.5. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinski 

športne prireditve
1.1.6. Informacijski sistem na področju športa
1.1.7. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovo-

stni in vrhunski šport
1.1.8. Kakovostni šport
1.1.9. Vrhunski šport
1.1.10. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu
1.1.11. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
2. Investicije v športne objekte
3. Ostale naloge

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH 

PROGRAMOV

2. člen
Pravico do sofinanciranje športnih programov imajo nosilci 

in izvajalci športnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Rače – Fram,

- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.

3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proraču-

na lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji 
izvajalci športnih programov:
- športna društva,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organiza-

cije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa,

- zavodi za področje vzgoje in izobraževanja.

4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjene športnim progra-

mom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na jav-
nem razpisu.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi pro-
grami za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih 
vsebinah, opredeljenih v 10. členu tega pravilnika, kandidirajo 
na razpisu le enkrat.

III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, 
KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE 

SKUPNOSTI

5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Rače – Fram se po 

tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vse-
binami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prosto-

voljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževal-
nega programa

2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-

nih kadrov v športu
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
8. Založniška dejavnost
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske 

športne prireditve
10. Informacijski sistem na področju športa
11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne sku-

pnosti
12. Štipendiranje študentov na Fakulteti za šport

6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko kandidi-

rajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prosto-

voljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 
programa

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO307.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO515.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO515.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP24
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP24
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=79b9dacc-91e5-419a-905a-96d2c9035efd
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- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do 

sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo progra-
mi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavat«, »Ciciban planinec« in 
športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih progra-
mov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibal-
nih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spod-
bujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. 
Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, stro-
kovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost 

otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v 
športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo pro-
grami »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 
80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in 
mladostnikov. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno 
gradivo, organizacije, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regij-
skih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 
20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-ur-
nih programov na skupino z največ 20 otroki, objekt.

- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport

V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. 
do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne oseb-
nostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vr-
hunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati 
prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo 
programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v 
dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olim-
pijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Pro-
grami so lahko razdeljeni v tri stopnje : a) cicibani, cicibanke, 
b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Na rav-
ni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, 
materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, 
nezgodno zavarovanje.

- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira kader za iz-

vedbo 80 ur progama na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na 
lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otok s posebnimi 
potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi po-
trebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.

- interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. 

do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne pro-
grame, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavlja-
nje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih 
vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih 
razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmoval-
nosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokov-
ni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi, 
objekt.

- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so 
usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov primerljivih z dosež-
ki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na dve stopnji 
a) mladinci, mladinke in b) kadeti, kadetinje. Obseg treninga je 
odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur. Na ravni 
lokalne skupnosti se lahko sofinancira: objekt in strokovni kader.

- športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15 do 20. leta s 
posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne 
skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in 
tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev 
oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na 
skupino z največ 10 mladimi in objekt.

- interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmova-

nja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih 
športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univer-
zijado. Sofinancira se lahko strokovni kader za 80-urne programe 
na skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav 
za univerzijado po merilih Ministrstva za šolstvo in šport in ude-
ležba na univerzijadi.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi 
točkovanja.

2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se za socialno in zdravstveno 

ogrožene ter občane, starejše od 65 let lahko sofinancira najem 
telovadnice in strokovnega kadra.

3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, regi-

striranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organiza-
cijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhun-
skega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, 
so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh progra-
mov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih 
športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne 
skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi 
točkovanja.

4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednaro-

dnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne 
skupnosti se lahko sofinancira:
- za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah 

največ 1200 ur programa
- v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so 

kategorizirani vrhunski športniki, najem 1200 ur programa.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi 

točkovanja.
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposob-

nosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmo-
vanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni 
lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z naj-
več 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni 
kader.

Višina sredstev za posamezne programe so določi na osnovi 
točkovanja.

6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov v športu

Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira izobraževa-
nje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko 
inštituta za šport in OKS –ZŠZ ter štipendiranje strokovnih ka-
drov.

7. Znanstveno raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja 

športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne 
skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinan-
cira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, če te raziskave zago-
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tavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma 
če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos 
znanstvenih izsledkov v prakso.

8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja stro-

kovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publi-
kacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.

9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske 
športne prireditve

Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške špor-
tnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, med-
občinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja 
motivacije za šport, športnih aktivnost in imajo promocijski 
učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih 
tekmovanj.

10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organizira-

nosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih 
programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na 
ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izde-
lave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup 
tehnologije.

11. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
Športna društva za svoje osnovno delovanje potrebujejo sred-

stva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, 
ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi 
točkovanja.

IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN 
RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME

7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga po pooblasti-

lu župana Občine Rače – Fram izvede Občinska uprava Občine 
Rače – Fram, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih 
programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o po-
trebnih sredstvih za njihovo izvajanje.

Razpisana dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki 
bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje 
programov.

Izvajalec javnega razpisa objavi razpis na spletni strani ter 
oglasni deski Občine Rače-Fram.

Župan pred objavo razpisa določi tri člansko komisijo za od-
piranje ponudb za izbiro programov za izvajanje nalog na podro-
čju športa.

Komisija pregleda prispele vloge, ali v celoti izpolnjujejo po-
goje, določene z razpisno dokumentacijo.

V. VREDNOTENJE PROGAMOV ŠPORTA

8. člen
Občinska uprava kot osnovno za točkovanje upošteva merila 

v obliki točkovnega sistema, ki so priloga temu pravilniku. Iz-
vajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine 
programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stro-
škov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV 
ŠPORTA

9. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja 

iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih špor-

tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne pa-
nožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki 

tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne 
športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka.

3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupina:
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa 

športa so:
- obseg programa
- velikost vadbene skupine
- vrednost ure strokovnega kadra
- vrednost ure najema športnega objekta
- materialni stroški za izpeljavo programov
- drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega pro-

grama športa v Republiki Sloveniji.

VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN 
FINANCIRANJA

10. člen
Občina Rače – Fram v vsakoletnem proračunu zagotavlja 

sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa,
2. delovanje športnih društev,
3. športne objekte,
4. izvajanje ostalih nalog na področju športa.
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa

11. člen
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa športa 

se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Skupina sred-
stev za ta namen se znotraj postavke na osnovi pogodb z izvajalci 
programov nakazujejo na njihove transakcijske račune.

Obseg sredstev za izvajanje programov vsebin pod točkami 
1, 2, 3, 4, 5, in 11 iz 6. člena tega pravilnika se določajo na osnovi 
sistema točkovanja, opredeljenega v 9. členu tega pravilnika in 
tabelah, ki so priloga tega pravilnika.

Sredstva za izvajanje programov vsebin iz točke 6, 7, 8, 9 in 
10, opredeljenih v 6. členu tega pravilnika se določijo v deležu 
glede na celotna razpoložljiva sredstva za izvajanje nacionalnega 
programa športa in v skladu z njegovimi usmeritvami. Če sred-
stva za vsebine iz tega odstavka po izvedbi javnega razpisa v 
delu ali v celoti ostanejo nerazporejena, župan na predlog občin-
ske uprave ta sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, 
katerih dejanski obseg dela presega načrtovanega v razpisu ozi-
roma katerih rezultati povečan obseg sredstev opravičujejo.
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12. člen
Z izvajalci, katerim so s pravnomočno odločbo dodeljena sred-

stva na podlagi javnega razpisa, se sklene pogodba. Pogodbe opre-
deljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, obseg 
in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.

Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofi-
nanciranje programov vsebin pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 in 
11 iz 6. člena tega pravilnika nakazujejo na transakcijske račune 
izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.

13. člen
Izvajalci programov morajo do konca meseca aprila (teko-

čega leta) občinski upravi obvezno predložiti letno poročilo o 
izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti 
za preteklo leto. V primeru, da izvajalec občinski upravi letnega 
poročila ne predloži pravočasno je dolžan finančna sredstva pri-
dobljena po javnem razpisu, vključno z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, vrniti v proračun Občine Rače-Fram.

V primeru, da občinska uprava na osnovi podanega letnega 
poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogod-
benih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupraviče-
no pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem 
obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem odboju ne iz-
vaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 
jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti 
v občinski proračun.

Enako kot v prejšnjem odstavku občinska uprava ravna tudi v 
primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobre-
na proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega 
stroški dejansko ne nastajajo.

Občinska uprava je v zvezi z določili tega člena županu dol-
žna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov občinske 
uprave izda župan ustrezne sklepe.

Župan lahko na predlog občinske uprave na osnovi zadržanih 
oziroma vrnjenih sredstev iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi 
izvajalcem, katerih dejansko obseg dela presega obseg, določen 
v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih 
rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.

2. Sredstva za investicije v športne objekte

14. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Rače – 

Fram se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebnih pro-
računskih postavkah.

Občina predvidoma enkrat letno izvede razpis za sofinancira-
nje investicij v športne objekte. Javni razpis za dodelitev sredstev 
iz naslova investicij v športne objekte se objavi na spletni strani 
ter oglasni deski Občine Rače-Fram.

Predmet sofinanciranja so lahko le investicije v športne 
objekte, ki so v lasti oseb javnega prava ter izjemoma oseb za-
sebnega prava, v kolikor je lastnik objekta društvo, ki deluje v 
javnem interesu.

3. Ostale naloge

15. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo ali 

financirajo športne dejavnosti, prireditve, programi, enkratna 

nakazila posameznim športnim društvom s sklepom občinskega 
sveta in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni 
mogoče predvideti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso 
znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov 
na mednarodnih športnih prireditvah izven države.

Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi športni pro-
grami izvedeni v okviru občinskih prireditev in drugih podobnih 
prireditev.

Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih 
vlog z dokazili o višini stroškov.

VIII. DOGOVOR O PREDNOSTNI UPORABI ŠPORTNIH 
OBJEKTOV

16. člen
Prednostna uporaba športnih objektov po programih (našteto 

v alineah po vrstnem redu prednosti)
1. v športnih objektih, ki so last občine Rače – Fram (razen 

šolskih telovadnic) in ki so last društev:
- programi selekcijskega športa
- redni programi šol
- športna vzgoja mladih
- ostali interesenti

2. v športnih objektih osnovnih šol v času, ko se ne izvaja 
redna športna vzgoja:
- programi ŠŠD
- programi selekcijskega športa
- programi športne vzgoje mladih
- ostali interesenti

IX. KONČNE DOLOČBE

17. člen
Ta pravilnik prične veljati prvi dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. Določila tega pravilnika ne veljajo za že 
odobrena oziroma dodeljena sredstva v letu 2001.

18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za 

vrednotenje športnih programov in objektov v občini Rače – 
Fram s prilogo (Medobčinski uradni vestni, št. 14 – 15.7.1998, 
št. 18 – 21.09.1998).

Številka: 062-02-26-01 – 2 Župan Občine Rače – Fram 
Datum: 10. december 2001 Branko Ledinek, s. r.
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NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV-TABELARIČNI DEL
 Program Objekt Str. kaderFunkc.str Ostalo Opombe

01. Športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov, ki se prosto. ukva. s špor. 

zunaj obve. izobraže. programa
      

011. Interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok (do 6 let) a) Zlati sonček     Glej pravilnik

 b) Naučimo se plavati     Glej pravilnik

 c) Osnovo šp. vzgoje     Glej pravilnik

 d) ciciban planinec     Glej pravilnik

012. Interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let) a) Zlati sonček     Glej pravilnik

 b) Krpan     Glej pravilnik

 c) Naučimo se plavati     Glej pravilnik

02. Šport v društvih       

021 Redna vadba do 6 let 15 tč 10 točk 75 točk  Glej pravilnik

 od 6 do 15 let 15 tč 10 točk 75 točk  Glej pravilnik

 od 15 do 19 let 15 tč 10 točk 15 točk  Glej pravilnik

Program tabornikov, planinci Skupna pohodnikov  10 točk    

 Športno plezanje  50 točk 75 točk   

 Vodič  50 točk na 
vodiča    

013. Športna vzgoja otrok, usmerjenih 
za dosežek (od 6 do 11 let in 11 do 
15 leta starosti in od 15 do 19 let)- 

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 
(nogomet, rokomet, odbojka, košarka …)

     Glej pravilnik

 kategorija cicibani/
cicibanke 15 točk 10 točk 300 točk   

 kategorija mlajši 
dečki/mlajše deklice 15 točk 10 točk 300 točk   

 
kategorija starejši 

dečki /starejše 
deklice

15 točk 10 točk 300 točk   

 kategorija kadeti/ 
kadetinje 15 točk 10 točk 500 točk   

 kategorija mladinci/ 
mladenke 15 točk 10 točk 500 točk   

014. Športna vzgoja otrok, usmerjenih 
za dosežek (od 6 do 11 letin 11 do 
15 leta starosti in od 15 do 19 let) - 

INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 
(šah, tenis, smučanje …)

     Glej pravilnik

 kategorija cicibani/ 
cicibanke 15 točk 10 točk 75 točk   

 kategorija mlajši 
dečki/mlajše deklice 15 točk 10 točk 75 točk   



ŠT. 5 – 17. 2. 2017 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 195

 Program Objekt Str. kaderFunkc.str Ostalo Opombe

 
kategorija starejši 

dečki /starejše 
deklice

15 točk 10 točk 75 točk   

 kategorija kadeti/ 
kadetinje 15 točk 10 točk 125 točk   

 kategorija mladinci/ 
mladenke 15 točk 10 točk 125 točk   

03. Članske ekipe športnih društev  15 točk 10 točk 100 točk  

Ne glede na število skupin 
članov posameznega 

društva, se upošteva le ena 
skupina za točkovanje. 
DRUŠTVO MORA 

IMETI NAJMANJ DVE 
ORGANIZIRANI NIŽI 

SELEKCIJI.

04. Šport invalidov      Glej pravilnik

05. Športna rekreacija      Glej pravilnik

06. Šolanje izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov

šolanje za pridobitev 
strokovnega 

naziva. Obvezno 
izpopolnjevanje.

   
50 

točk na 
trenerja

Za licenco.

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV PRI EKIPNIH ŠPORTNIH 
PANOGAH

ZAP. ŠT. PANOGA ŠTEVILO 
ŠPORTNIKOV

1. BOKS 12

2. HOKEJ 20

3. HOKEJ NA TRAVI 16

4. JUDO 9

5. KARATE 7

6. KEGLANJE 8

7. KOŠARKA 12

8. NAMIZNI TENIS 5

9. NOGOMET 16

10. ODBOJKA 12

11. ROKOMET 12

12. ROKOBORBA 10

13. ŠAH 14

14. TENIS 12

15. TAEKWON-DO 8

16. VATERPOLO 13

17. HOKEJ NA TRAVI 16

Številka: 062-02/26-2001-3 Župan občine Rače-Fram
Datum: 10. december 2001 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS. št. 94/07, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US), Zakona 
o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40) 
ter 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11 in 5/15) 
je Občinski svet na svoji 18. redni seji, dne 16 . februarja 2017 
sprejel

O D L O K
 o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v občini Rače-Fram

1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini 

Rače-Fram (MUV, št. 9/15-UPB) se v 6. členu odloka doda četrta 
točka, ki glasi:

»4. upravljanje s stanovanji«.

2. člen
Nadalje se v odloku v 11. členu spremeni besedilo šestega 

odstavka, ki po novem glasi:
»Občina lahko opravlja v javnem podjetju lokalne gospodar-

ske javne službe iz prve, druge, tretje, četrte, pete in šeste točke 
prvega odstavka 5. člena ter četrte točke 6. člena.

3. člen
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah prične veljati petnaj-

sti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 034/18-148/2017 Župan občine Rače-Fram
Datum: 16. februar 2017 Branko Ledinek, s. r.
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Občinski svet Občine Rače-Fram je na podlagi Uredbe o me-
todologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15 in 91/15) in 15. 
člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11 in 5/15) na svo-
ji 18. redni seji, dne 16 . februarja 2017 sprejel

S K L E P
o uskladitvi neprofitnih najemnin v občini Rače-Fram za 

leto 2017

1. člen
Občinski svet Občine Rače-Fram sprejme sklep o uskladitvi 

neprofitnih najemnin v občini Rače-Fram za leto 2017, po ka-
terem znaša letna stopnja neprofitne najemnine za vsa najemna 
stanovanja v lasti Občine Rače-Fram 3, 81 % od vrednosti sta-
novanja.

2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 034/18-149/2017 Župan občine Rače-Fram
Datum: 16. februar 2017 Branko Ledinek, s. r.

57

V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju - 
ZPNačrt (Uradni list RS, št.33/07 s spremembami in dopolnitva-
mi), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za del območja mejnega prehoda Šentilj v občini 
Šentilj (MUV, št. 13/2016) in 16. člena Statuta občine Šentilj 
(MUV, št. 26/2009 in št. 23/2010) je občinski svet občine Šentilj 
na svoji 15. redni seji dne 16 . februarja 2017 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

mejnega prehoda Šentilj v občini Šentilj

I. Splošne določbe

1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski na-

črt za del območja mejnega prehoda Šentilj v občini Šentilj (v na-
daljevanju OPPN), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o., pod št. naloge 15073.
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2. člen 
(opis prostorske ureditve)

Načrtuje se gradnja industrijske stavbe večjih gabaritov in 
vratarnice ter in ureditev pripadajočih funkcionalnih površin 
(parkirišče in 2 večji manipulativni površini), rekonstrukcija 
kraka regionalne ceste (cesta A) in križišče na regionalni cesti 
R2-437.

3. člen 
(vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja mejnega prehoda Šentilj v občini Šentilj (v nadalj-
njem besedilu: odlok) določa območje, pogoje za umestitev 
načrtovane prostorske ureditve v prostor, zasnovo projek-
tnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na go-
spodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, par-
celacijo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja 
narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, dopustna 
odstopanja ter obveznosti investitorjev in izvajalcev.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem 
delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v pro-
storih Občine Šentilj.

II. Območje OPPN

4. člen 
(območje OPPN)

(1) Območje obravnave se nahaja v severnem delu naselja 
Šentilj v Slovenskih goricah, na območju starega mejne-
ga prehoda Šentilj, med regionalno cesto II. reda R2-437 
(Šentilj-Pesnica) in avtocesto A1 (Šentilj–Dragučova–Ma-
ribor–Slivnica–Celje–Trojane–Ljubljana (Zadobrova–Ma-
lence–Kozarje)–Postojna–Divača–Črni Kal–Srmin).

(2)  Velikost območja OPPN je približno 3, 11 ha.
(3) Območje OPPN v skladu z geodetskim načrtom obsega ze-

mljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 1030/1, 
1031, 1032, 1034/1, 1035, 1043, 1044, vse k.o. Šentilj v 
Slovenskih goricah (564).

(4) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo prikaz meje tega območja v naravi. Koordinate 
tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela, karta 7 
»Načrt parcelacije«.

5. člen 
(funkcija območja OPPN)

Območje OPPN je namenjeno proizvodnim dejavnostim.

III. Pogoji za umestitev načrtovane prostorske ureditve v 
prostor

6. člen 
(novogradnje objektov)

Zgradi se industrijska stavba z nadstrešnico in vratarnica.

7. člen 
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 

novogradenj)
(1) Horizontalni gabariti in lega objektov in ureditev so razvi-

dni iz grafičnega dela na kartah št. 4/1 »Ureditvena situaci-
ja« in št. 4/2 »Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa iz 
karte št. 4/3 »Karakteristični prerez«.

(2) Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 4/2 »Urbanistič-
ni pogoji«:
− gradbena površina stavbe je maksimalna pozidana povr-

šina stavbe;
− gradbena meja je linija, ki jo predviden objekt ne sme 

presegati, lahko pa se je dotika;
− etažnost je število etaž nad nivojem terena;
− pročelje je glavna oblikovana fasada na stavbi;
− dovoz za osebna vozila je označena točka uvoza na grad-

beno parcelo za osebna vozila;
− dovoz za tovorna vozila je označena točka uvoza na 

gradbeno parcelo za tovorna vozila;
− zelenica so neutrjene urejene in zasajene zelene površine;
− drevesa so označene lokacije, na katerih se zasadijo drevesa.

(3) INDUSTRIJSKA STAVBA Z NADSTREŠNICO
− gradbena površina: 149 m x 89 m;
− etažnost: stavba je razdeljena na dva dela, ki se prilaga-

jata terenskim razmeram, vzhodni del je P, zahodni pa 
največ P+3;

− višina: največ 25, 5 m;
− streha: ravna, s potrebnim naklonom za odvajanje pada-

vinskih vod;
− vhod v stavbo: glavni vhod je na nižjem nivoju, ob regi-

onalni cesti R2-437, vhod na višjem nivoju je na severni 
strani stavbe;

− pročelje: fasada stavbe proti regionalni cesti R2-437;
− barva fasade povzema barve naravnega okolja v katere-

ga se objekt umešča, oblikovanje objekta izraža njegovo 
tehnološko vsebino.

(4) Na severnem delu območja se zgradi VRATARNICA z 
gradbeno površino 4, 5 m x 4, 5 m.

(5) Na severozahodnem delu območja se za premostitev višin-
skih razlik zgradi oporni zid, ki se zasadi s popenjavkami.

(6) V območju je, v skladu z veljavnimi predpisi, dovoljena 
postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
− pomožni objekti v javni rabi,
− ograja,
− podporni zid,
− rezervoar,
− priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in 

daljinskega ogrevanja,
− samostojno parkirišče,
− kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
− objekt za oglaševanje,
− pomožni komunalni objekt.

8. člen 
(pogoji za urejanje odprtih površin)

Ob stavbi se primerno utrdijo ploščadi za parkirišče in ma-
nipulativne površine, druge površine se zatravijo in zasadijo z 
drevjem in grmovnicami. V načrt krajinske arhitekture se vključi 
zasaditev vzhodnega roba območja. Vsaj 15% gradbene parcele 
mora biti ozelenjene (neutrjena površina).



STRAN 198 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 5 – 17. 2. 2017

IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

9. člen 
(skupne določbe)

(1) Za načrtovano prometno, energetsko in komunalno infra-
strukturo ter infrastrukturo omrežja elektronskih komuni-
kacij se naroči projektno dokumentacijo. Projektiranje in 
gradnja infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi 
pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, v 
kolikor niso v nasprotju s tem odlokom, ter skladno z za-
konodajo, ki ureja področje sanitarnega, higienskega in po-
žarnega varstva. Upošteva se predpisane minimalne odmi-
ke med vodovodom in kanalizacijo; minimalni horizontalni 
odmik je 0, 5 m in minimalni vertikalni odmik je 3, 0 m. V 
kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod 
ustrezno zaščititi.

(2) Zasnova prometnega omrežja je razvidna v grafičnem delu 
na karti 5/1 »Ureditvena situacija prometne infrastrukture«. 
Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov 
in naprav ter omrežja elektronskih komunikacij je razviden 
v kartografskem delu karta 5/2 »Ureditvena situacija ko-
munalne in energetske infrastrukture in omrežja elektron-
skih komunikacij«.

10. člen 
(prometna infrastruktura)

(1) Dovoz na območje se uredi preko rekonstruiranega križišča 
na regionalni cesti R2-437 Šentilj–Pesnica. V križišču se 
priključuje krak regionalne ceste, imenovan cesta A.

(2) Križišče na regionalni cesti se preuredi v polno trikrako kri-
žišče s pasovi za leve in desne zavijalce na regionalni cesti.

(3) Na severovzhodni strani regionalne ceste se uredi pločnik. 
Obstoječi kolesarski pas se na območju novega križišča 
preuredi v kolesarsko stezo.

(4) Cesta A se do priključka parkirišča rekonstruira v dvosmer-
no dvopasovno cesto s širino vozišča 7, 0 m.

(5) Zahodnejši krak regionalne ceste (enosmeren proti staremu 
mejnemu prehodu) se odstrani.

(6) Zgradi se notranja, dvosmerna dvopasovna cesta B s širino 
vozišča 7, 0 m, ki se na cesto A priključuje na severovzho-
dni strani območja v novem polnem trikrakem križišču. 
Priključek ceste B na cesto A je predviden za tovorna vozi-
la. Cesta B se spelje ob robu stavbe do manipulativne povr-
šine na južni strani območja.

(7) Za parkiranje osebnih vozil se uredi večje parkirišče ob 
severni strani severne manipulativne površine, ki ima po-
seben priključek na cesto A. S parkirišča se uredi pešpot do 
severnega vhoda v stavbo. Parkirna mesta se uredijo tudi 
ob južni manipulativni površini. Potrebno število parkirnih 
mest se določi na podlagi podrobnega programa investitor-
ja v projektni dokumentaciji skladno z veljavnimi normati-
vi za dejavnost.

(8) Izbrana širina cest ter voznih in manipulativnih površin in 
dimenzije priključnih radijev zagotavljajo prevoznost me-
rodajnega vozila.

(9) Dovoz merodajnega vozila (tovornjak vlačilec) do indu-
strijske stavbe se vrši 24 ur dnevno. Poteka po cesti A, cesti 
B in skozi stavbo do dveh manipulativnih površin.

(10) V varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati tabel, 
napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvoč-
no obveščanje in oglaševanje.

11. člen 
(vodovodno omrežje)

(1) Območje se priključi na obstoječe javno vodovodno omrež-
je, ki poteka v obodnih prometnicah na severni in južni 
strani OPPN. Za potrebe vodooskrbe se zgradi ustrezne 
nove priključne vodovodne cevovode v krožni navezavi na 
obstoječe javno vodovodno omrežje. Na območju se izvede 
krožna vodovodna zanka.

(2) Dimenzije novih cevovodov se uskladijo z veljavnim pra-
vilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov.

12. člen 
(odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih vod)

(1) Izvede se ločeni sistem odvajanja padavinskih in komunal-
nih odpadnih vod, ki morata biti vodotesna.

2) Tehnološke odpadne vode se lahko odvajajo v javno kana-
lizacijo pod pogojem, da so predhodno ustrezno očiščene in 
ustrezajo pogojem, določenim s predpisi.

(3) Območje se s kanalizacijskim vodom za odvajanje komu-
nalnih odpadnih vod naveže na mešani vod obstoječe javne 
kanalizacije v regionalni cesti R2-437 Šentilj–Pesnica, juž-
no od območja.

(4) Na območju se nahajajo mešani vodi obstoječe javne kana-
lizacije, ki se jih ukine ali prilagodi načrtovanim prostor-
skim ureditvam.

(5) Odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin in 
strešin se uredi tako, da bo v čim večji možni meri zmanj-
šan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske 
vode s strehe ter nadstrešnic in vode, ki ne bodo onesna-
žene z vodi škodljivimi snovmi, se prioritetno speljejo v 
padavinsko kanalizacijo do predvidenih ponikovalnic, ki so 
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.

(6) Odvodnjo padavinskih voda s parkirnih in manipulativnih 
površin se uredi preko ustrezno dimenzioniranih usedalni-
kov, lovilcev olj (SIST EN 858-2) ali v čistilni napra-
vi padavinske odpadne vode iz katerih se nato vode speljejo 
v padavinsko kanalizacijo.

(7) Odvajanje padavinskih odpadnih voda se uredi v skladu 
z izsledki geološko geomehanskega poročila, ki mora biti 
izdelano v nadaljnjih fazah projektiranja pred izdajo grad-
benega dovoljenja.

(8) V primeru, da geološko geomehansko poročilo pokaže, da 
ponikanje ni možno se padavinske vode pred iztokom v 
meteorni kanal, ki se nahaja vzhodno od območja, zadržijo 
v cevnem zadrževalnem bazenu, ki omogoča uravnavanje 
količine iztoka odpadne padavinske vode.

(9) Odvodnjo padavinskih voda s cestišča javnih cest se uredi 
razpršeno.

13. člen 
(elektroenergetska infrastruktura)

(1) Za napajanje območja z električno energijo se zgradi 
ustrezni srednje napetostni izvod iz obstoječe razdelilne  
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transformatorske postaje RTP-09 110/20 kV Sladki Vrh do 
nove oziroma novih transformatorskih postaj 20/0, 4 kV v 
sklopu predvidene industrijske stavbe, ustreznih izvedb in 
moči za potrebe napajanja območja.

(2) Javna razsvetljava ob cesti A se prilagodi rekonstrukciji ce-
ste.

14. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij)

Načrtovana stavba se lahko, pod pogoji upravljavca, naveže 
na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij.

15. člen 
(plinovod)

Načrtovana stavba se lahko, pod pogoji upravljavca, naveže 
na obstoječe plinsko distribucijsko omrežje v Dunajski cesti ju-
govzhodno od območja.

16. člen 
(ogrevanje)

Možno je ogrevanje tudi na druga ekološko sprejemljiva go-
riva s katerimi se ne bo dodatno onesnaževalo okolja. Ogrevanje 
na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno.

V. Merila in pogoji za parcelacijo

17. člen 
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije iz gra-
fičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
ki je prikazan na karti 7 »Načrt parcelacije«.

(2) Nove parcelne meje so določene s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo njihov prikaz v naravi. Koordinate tehničnih 
elementov so razvidne iz grafičnega dela, karta 7 »Načrt 
parcelacije«.

VI. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine

18. člen 
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Območje OPPN se nahaja izven zavarovanih in varovanih 
območij kulturne dediščine.

(2) Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije se omogoči 
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, 
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik ze-
mljišča/ investitor/ odgovorni vodja mora o dinamiki grad-
benih del pisno obvestiti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 dni 
pred pričetkom zemeljskih del.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni 
arheološki varstveni režim, ki najditelja/ lastnika zemljišča/ 
investitorja/, odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo doku-
mentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru 
odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poško-
dovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z 
izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne 
opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali pre-
pove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj 
arheološke ostaline.

VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja in naravnih virov 
ter ohranjanje narave

19. člen 
(varstvo naravne dediščine)

V primeru najdbe mineralov ali fosilov mora najditelj/ in-
vestitor/ izvajalec del najdbo prijaviti pristojnemu ministrstvu 
oziroma pristojni območni enoti Zavoda RS za varstvo narave, 
hkrati pa jo mora zaščititi pred uničenjem, poškodbo, krajo.

20. člen 
(zrak)

(1) Preprečuje se prašenje z odlagališč materiala in gradbišč 
in nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja 
gradbišča s transportnimi sredstvi. Dovozne gradbene poti 
morajo biti utrjene in redno čiščene. V času gradnje je treba 
upoštevati predpise, ki določajo emisijske norme pri upo-
rabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih. V 
času izkopa zemljine in ostalih gradbenih del je treba ob 
neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) 
površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih 
delcev v ozračje.

(2) Vsi izpusti iz stavbe (klimatski, ostali zračniki) naj se posta-
vljajo čim bolj stran od najbližjih stanovanjskih objektov. 
Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo 
biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi 
zahtevami.

21. člen 
(tla)

Med gradnjo je treba:
− posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše 

površine tal;
− viške materiala od izkopa gradbenih jam in odpadni 

gradbeni material, ki bo nastal pri rušitvi asfaltiranega 
parkirišča se odpelje na urejena odlagališča;

− za začasne prometne in gradbene površine (skladišča 
gradbenih materialov, lokacije za parkiranje gradbene 
mehanizacije) prednostno uporabljati obstoječe infra-
strukturne in druge manipulativne površine, ki se določi-
jo pred začetkom izvajanja del;

− posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v prime-
ru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih mate-
rialov. V tem primeru je treba onesnaženi material pred 
odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati 
skladno z določili veljavnega pravilnika o ravnanju z od-
padki. Pred začetkom odstranjevanja mora biti določena 
tudi lokacija začasnega odlagališča;
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− na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in 
drugih manipulativnih površin, ki so povezane z izvaja-
njem gradnje zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpa-
dnih vod (v kolikor te nastajajo);

− na območju gradbišča, transportnih poti in drugih mani-
pulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstra-
njenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično 
ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično 
brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.

22. člen 
(ravnanje z odpadki)

Na severni manipulativni površini ali v stavbi se po potrebi 
postavi zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok). Zbiralnica se 
nadkrije z nadstreškom ustrezne dimenzije.

23. člen 
(varstvo voda)

(1) Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja dejavno-
sti so:
− padavinske vode s parkirišč, cestišča in manipulativnih 

površin;
− padavinske vode s streh;
− padavinske vode s cestišč javnih cest;
− komunalne odpadne vode;
− tehnološke vode.

(2) Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je treba 
na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z na-
slednjimi ukrepi:
− kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodote-

sno ter v ločeni izvedbi;
− komunalne odpadne vode iz stavbe se vodijo v javno fe-

kalno kanalizacijo z iztokom na obstoječo čistilno napra-
vo;

− čiste padavinske vode z utrjenih površin in strešin se pri-
oritetno vodi v padavinsko kanalizacijo do ponikovalnic, 
ki so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih 
površin;

− odvodnjo padavinskih voda s parkirnih in manipulativnih 
površin se uredi uredi preko ustrezno dimenzioniranih 
usedalnikov, lovilcev olj (SIST EN 858-2) ali v čistilni 
napravi padavinske odpadne vode iz katerih se nato vode 
speljejo v predvideno padavinsko kanalizacijo do poni-
kovalnic;

− v primeru, da geološko geomehansko poročilo pokaže, 
da ponikanje ni možno se padavinske vode pred iztokom 
v meteorni kanal, ki se nahaja vzhodno od območja, za-
držijo v cevnem zadrževalnem bazenu ustrezne kapaci-
tete, ki omogoča uravnavanje količine iztoka odpadne 
padavinske vode;

− pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevar-
ne spojine;

− odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih po-
vršinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne 
smejo izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skla-
du z določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

− vsa dela po projektu je potrebno izvajati v skladu s teh-
ničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;

− na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transporter-
jev (hrušk);

− v času gradnje je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe v 
primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delov-
nih strojev (ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja). Enaki 
ukrepi so potrebni za vse delovne stroje, ki bodo v času 
gradnje opravljali dela izven območja posega;

− tla v proizvodnih in skladiščnih prostorih so brez talnih 
iztokov, v primeru le teh se izvede odvodnja odpadnih 
voda preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in use-
dalnika v padavinsko kanalizacijo;

− gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za do-
voz in odvoz iz gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, 
da ne bi prišlo do kontaminacije tal in vode zaradi izlitja 
goriva ali olja. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se 
mora izvajati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih av-
tomehaničnih delavnicah;

− prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih od-
padkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen).

24. člen 
(varstvo pred hrupom)

(1) Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje na-
haja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom. Umeščene 
dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpisane 
mejne ravni hrupa. Dovoljena je vgradnja in uporaba tistih 
naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami 
kakovosti za emisije hrupa. Vsi notranji prostori v katerih 
bodo nameščeni hrupnejši agregati, naj se protihrupno izo-
lirajo. Viri hrupa (klimatske naprave, ventilatorji, pomožni 
generatorji…) naj se postavljajo čim bolj stran od najbližjih 
stanovanjskih objektov.

(2) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva 
pred hrupom za objekte in njegove funkcionalne površine, 
kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so 
ali bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na načrto-
vane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje.

25. člen 
(varstvo človekovega zdravja)

Gradbišča je treba organizirati tako, da bo čas izvajanja del 
čim krajši. Čas gradnje in prevoza materiala potrebnega za izgra-
dnjo se omeji na čas med 7. in 20. uro.

26. člen 
(svetlobno onesnaženje)

Zaradi svetlobnega onesnaženja se je treba izogibati osvetlje-
vanju gradbišča po 20. uri.

VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami

27. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Obravnavano območje leži v potresni coni 7. stopnje po 
MCS lestvici (500-letno povratno obdobje s projektnim  
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pospeškom tal 0, 10 g) zato se temu primerno predvidi na-
čin gradnje.

(2) Za objekt je treba izdelati študijo požarne varnosti.
(3) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času 

obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih 
škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti 
izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj ob-
vestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko 
enoto.

(4) Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakonodajo, 
ki ureja to področje. Pri projektiranju je treba upoštevati 
požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in 
tehnoloških postopkov v objektu ter širjenja požara med 
posameznimi poselitvenimi območji.
− treba je upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
− zagotoviti ukrepe varstva pred požarom v skladu z ve-

ljavno zakonodajo,
− treba je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za ga-

šenje:
− v sklopu OPPN je načrtovano hidrantno omrežje, katero 

se priključi na obstoječe vodovodno omrežje, ki nudi za-
dostne količine požarne vode,

− v hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno količi-
no vode za gašenje požarov,

− skladno z veljavnim pravilnikom o tehničnih normativih 
za hidrantno omrežje za gašenje požarov se zagotovi po-
žarno varnost (hidrantno omrežje). Hidranti morajo biti 
postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem času,

− treba je zagotoviti potrebne odmike med objekti ali po-
trebne protipožarne ločitve,

− zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premože-
nja pri požaru ter dostopov, dovozov,

− dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projekti-
rane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN,

− treba je zagotoviti potrebne površine za gasilce ob zgrad-
bah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska 
vozila, postavitvene površine in delovne površine za ga-
silska vozila.

(5) Med gradnjo je treba usposobiti in zagotoviti intervencij-
sko skupino za primer nepredvidenih nesreč in njihovo sa-
nacijo.

IX. Etapnost

28. člen 
(etapnost)

Prostorske ureditve, načrtovane s tem OPPN, se izvedejo v 
eni etapi.

X. Dopustna odstopanja

29. člen 
(tolerance glede oblikovanja objektov)

(1) Dopustne so tolerance pri odstopanju od določene največje 
višine objekta do 5 %. Dopustno je tudi lokalno odstopanje 
pri tlorisu izven določene gradbene meje za 3, 00 zaradi 
izzidkov.

(2) Tehnični elementi za zakoličenje objektov se določijo v 
projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

(3) Vse višinske kote se natančno določijo v projektni doku-
mentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme nega-
tivno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.

30. člen 
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)

(1) Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska 
in prometna infrastruktura, omrežje elektronskih komu-
nikacij), določenih s tem OPPN, so dopustna, če se v na-
daljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali 
hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastni-
ških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali 
gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne 
boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati nega-
tivnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in 
parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega obmo-
čja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne 
smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

(2) Tehnični elementi za zakoličenje novih parcelnih mej se v 
skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v 
projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

(3) Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve uskla-
jene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k 
temu podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odsto-
panj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristoj-
nih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi.

XI. Obveznosti investitorjev in izvajalcev

31. člen 
(organizacija gradbišča in delovišča)

(1) Območje gradbišča in delovišča je celotno območje tega 
OPPN.

(2) Gradbišče mora biti zavarovano z ograjo.
(3) Gradbišče in način dela je treba organizirati tako, da bo 

gradnja zavzela čim manj prostora in da bo preprečeno 
onesnaževanje tal. Pri odrivih zemlje je treba zagotoviti, da 
se humusna plast skrbno odgrne in deponira na lokaciji po-
sega, ločeno od ostalega materiala ter se takoj po končani 
gradnji uporabi za ureditev zelenih površin.

(4) Transport materiala poteka po obstoječih občinskih in dr-
žavnih cestah.

(5) Na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipula-
tivnih površin se zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpa-
dne embalaže v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo.

(6) Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gra-
dnje postavljene objekte in vse ostanke začasno deponira-
nih materialov ter površine urediti skladno z načrtovanim 
namenom.

32. člen 
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, 
so dodatne obveznosti investitorjev in izvajalcev naslednje:
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− investitor mora vso komunalno opremo in druge uredi-
tve, ki so načrtovane s tem odlokom, izvesti pred gradnjo 
ali sočasno z gradnjo industrijske stavbe,

− pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upra-
vljavce komunalnih in energetskih objektov ter objek-
tov elektronskih komunikacij ter upravljavce prometne 
infrastrukture, z njimi evidentirati obstoječe objekte in 
naprave ter uskladiti vse posege v območje objektov in 
naprav in v njihove varovalne pasove,

− izven območja OPPN se zgradi navezovalni vodovodni 
cevovod do obstoječega javnega vodovoda v obodnih 
prometnicah na severni in južni strani OPPN,

− izven območja OPPN se zgradi navezovalna kanalizacija 
do obstoječe javne kanalizacije v regionalni cesti R2-437 
Šentilj–Pesnica,

− v primeru, da geološko geomehansko poročilo pokaže, 
da ponikanje ni možno se padavinske vode odvajajo v 
meteorni kanal ob vesti A, severno od območja,

− izven območja OPPN se zgradi kabelsko kanalizacijo 
za elektronske komunikacije do priključka na obstoječe 
omrežje južno od območja,

− izven območja OPPN se zgradi v obvoziščnih površinah 
javnih cest plinovod do priključka na obstoječe plinsko 
distribucijsko omrežje v Dunajski cesti jugovzhodno od 
območja,

− izven območja OPPN se, po trasah javnih cest, za napaja-
nje industrijske stavbe zgradi ustrezni srednjenapetostni 
izvod iz obstoječe razdelilne transformatorske postaje 
RTP-09 110/20 kV Sladki Vrh do območja OPPN,

− vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja ener-
getskih vodov in objektov) se projektno obdela v skla-
du s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi 
tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti 
projektno obdelana v posebni mapi,

− v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektro-
energetske objekte in naprave morajo biti pridobljene 
overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki ze-
mljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Maribor d.d. 
pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja 
omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo,

− o vseh motnjah do katerih bi eventualno prišlo pri ko-
munalni in energetski oskrbi ter zagotavljanju elektron-
skih komunikacij, je treba pravočasno obvestiti pristojne 
upravljavce in uporabnike,

− v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno 
onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skla-
diščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih 
snovi, v primeru nezgode pa zagotoviti takojšnje ukrepa-
nje za to usposobljenih oseb,

− objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zašči-
titi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe 
sanirati,

− v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse more-
bitne negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo 
v prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja 
načrtovanih ureditev.

XII. Končne določbe

33. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka na območju iz 4. člena tega 
odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za naselje Šentilj (MUV št. 22/01, 5/03, 24/07, 3/08, 
27/11 in 24/13).

34. člen 
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Številka:300-1/2015-401/52 Župan Občine Šentilj
Datum: 16. februar 2017 mag.Štefan Žvab, s.r.

58

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 
in 23/10) in četrtega odstavka 9. člena Odloka o javnem glasilu 
in spletni strani Občine Šentilj (MUV, št. 25/02 in 23/03) je Ob-
činski svet Občine Šentilj na svoji 15. redni seji, dne 16 . febru-
arja 2017, sprejel naslednji

S K L E P
o nagradah za delo v uredniškem odboru

1. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo ob izi-

du posamezne številke javnega glasila Občine Šentilj pravico do 
nagrade, in sicer:
- odgovorni urednik v višini 15 % od plače župana, če bi 

funkcijo opravljal poklicno;
- člani uredniškega odbora v višini 40 % od 15 % od plače 

župana, če bi funkcijo opravljal poklicno.
V primeru, da izide dvojna številka glasila, imajo odgovorni 

urednik in člani uredniškega odbora pravico do nagrade v dvojni 
višini.

2. člen
Lektorju glasila pripada honorar v višini 6, 25 EUR neto na 

lektorsko polo oz. 1500 znakov.
Avtorju strokovnega članka pripada honorar v višini 30, 00 

EUR neto na avtorsko polo oz. 1500 znakov.
Avtorju križanke pripada honorar v višini 62, 59 EUR neto.
Avtorju fotografije pripada honorar v višini 20, 00 EUR neto, 

avtorju fotografije za naslovnico pa honorar v višini 30, 00 EUR 
neto.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o nagra-

dah za delo v uredniškem odboru (MUV, št. 3/08).
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4. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati 8 dan po objavi.

Številka: 032-1/2014;314 Župan Občine Šentilj
Datum: 17. februar 2017 mag. Štefan Žvab, s.r.

59

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 
in 23/10) je Občinski svet Občine Šentilj na 15. redni seji, dne 16 
. februarja 2017, sprejel

O D L O K
 o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu in 

spletni strani Občine Šentilj

1. člen
V Odloku o javnem glasilu in spletni strani Občine Šentilj (MUV, 

št. 25/02 in 23/03) se za 11. členom doda nov 11. a člen, ki se glasi:
»Na predlog odgovornega urednika ali uredniškega odbora 

se lahko v posamezni številki glasila objavi največ en strokovni 
članek z aktualno vsebino in uporabno vrednostjo.

Avtorju strokovnega članka, ki lahko obsega največ pet tip-
kanih strani oz. 7500 znakov, pripada honorar, ki ga s posebnim 
sklepom določi občinski svet.«

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 032-1/2014;313 Župan Občine Šentilj
Datum: 17. februar 2017 mag. Štefan Žvab, s.r.

60

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 
in 23/10) je Občinski svet Občine Šentilj na svoji 15. redni seji, 
dne 16 . februarja 2017, sprejel naslednji

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na nepremičnini, katastr-

ska občina 565 SELNICA OB MURI parcela 1359/1 (ID 6542098).

2. člen
Na podlagi tega sklepa se na nepremičnini navedeni v 1. čle-

nu tega sklepa vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šentilj.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 032-1/2014;317 Župan Občine Šentilj
Datum: 17. februar 2017 mag. Štefan Žvab, s.r.

61

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 
in 23/10) je Občinski svet Občine Šentilj na svoji 15. redni seji, 
dne 16 . februarja 2017, sprejel naslednji

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na nepremičnini, katastr-

ska občina 566 SLADKI VRH parcela 802/1 (ID 861798).

2. člen
Na podlagi tega sklepa se na nepremičnini navedeni v 1. čle-

nu tega sklepa vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šentilj.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 032-1/2014;318 Župan Občine Šentilj
Datum: 17. februar 2017 mag. Štefan Žvab, s.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 
in 23/10) je Občinski svet Občine Šentilj na svoji 15. redni seji, 
dne 16 . februarja 2017, sprejel naslednji

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na nepremičninah, ka-

tastrska občina 585 KRESNICA parcela 988/2 (ID 484287), ka-
tastrska občina 585 KRESNICA parcela 988/6 (ID 5924202) in 
katastrska občina 585 KRESNICA parcela 991/6 (ID 1324516).

2. člen
Na podlagi tega sklepa se na nepremičninah navedenih v 1. 

členu vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šentilj.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 032-1/2014;316 Župan Občine Šentilj
Datum: 17. februar 2017 mag. Štefan Žvab, s.r.

63

V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju - 
ZPNačrt (Uradni list RS, št.33/07 s spremembami in dopolnitva-
mi), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Šentilj (MUV, št. 
27/2016) in 16. člena Statuta občine Šentilj (MUV, št. 26/2009 in 
št. 23/2010) je občinski svet občine Šentilj na svoji 15.redni seji 
dne 16 . februarja 2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko 

ureditvenih pogojih (PUP) za naselje Šentilj

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odlo-

ka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Šentilj (MUV št. 
22/01, 5/03, 24/07, 3/08, 27/11 in 24/13).

2. člen
54.člen se dopolni tako, da glasi:
Na območjih , kjer je predvidena izdelava prostorskih izved-

benih načrtov, so dovoljeni naslednji posegi:
− novogradnje na funkcionalnih zemljiščih obstoječih 

objektov, ki ne bodo onemogočale zasnove in izvedbe prostor-
skega izvedbenega načrta;

− gradnja gradbenih inženirskih objektov na zemljiščih, 
kjer ne bodo onemogočali zasnove in izvedbe prostorskega iz-
vedbenega načrta,

− sprememba namembnosti objektov za potrebe terciarnih 
in kvartarnih dejavnosti;

− gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, namenjenih 
terciarnim in kvartarnim dejavnostim.

− Funkcionalno zemljišče je tisto zemljišče, ki pripada ob-
stoječemu objektu, za katerega je bilo izdano dovoljenje za gra-
ditev ali se uporablja za potrebe obstoječega objekta. V primeru, 
da je bil obstoječi objekt porušen, je možno na istem mestu oz. 
na njegovem funkcionalnem zemljišču zgraditi nov objekt.

S posegi se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

3.člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Medobčinskem ura-

dnem vestniku.

Številka: 350-2/2016-401/7 Župan Občine Šentilj
Datum: 16. februar 2017 mag. Štefan Žvab, s.r.

64

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Šentilj (MUV, št. 29/95, 2/96, 31/97, 
16/98, 34/99, 13/01, 30/03, 19/04), je župan Občine Šentilj spre-
jel naslednji

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2017

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega ze-

mljišča na območju občine Šentilj za leto 2017 znaša 0, 00045 EUR.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku in se uporablja od 1. januarja 2017 dalje.

Številka: 422-8/2017 Župan Občine Šentilj
Datum: 14. februar 2017 mag. Štefan Žvab, s.r.
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